Zápis z 19. zasedání VV ČJF - dne 16.1.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Hosté: ing.Pavlína Bůžková, Václav Drbal, ing.Renata Habásková, Gabriela Křístková,
ing.Jiří Kunát, Petr Švec
Omluveni: JUDr.Petr Toman
Skoky:
1. Za skokovou komisi byli přítomní ing.Bůžková, V.Drbal a P.Švec k projednání návrhů
kategorizace závodů a kategorizace stavitelů parkurů. Tabulka kategorizace závodů byla po
diskuzi a úpravách schválena a začne platit od 1.4.2013 (příloha). Kategorizace závodů se
bude upravovat rozpisem. Obtížnosti hlášené do kalendáře v listopadu předešlého roku jsou
orientační. Rozpis pak musí přesně definovat kategorii – u vícedenních závodů je třeba
v rozpise rozlišit kategorii soutěží v jednotlivých dnech.
2. Kategorizace stavitelů parkurů je stále rozpracována. Začne platit od 1.7.2013, stejně jako
některé další změny ve vzdělávacím systému, týkající se vzdělávání rozhodčích. Skoková
komise má již částečně roztříděné současné národní stavitele na I. a II.třídu. Oblasti budou
vyzvány s podrobnějšími informacemi, aby z řad svých národních stavitelů navrhly stavitele
do I. a II.třídy. Do I.třídy by měli být zařazení jen aktivní stavitelé, kteří staví parkury
obtížnosti ST a vyšší. Celkový seznam a rozdělení je v kompetenci skokové komise.
3. VV ČJF připomínkoval STP 2013, které ing.Bužková aktualizovala na místě.
4. Ve dnech 14.-16.2.2013 proběhne v Opavě školení stavitelů parkurů zaměřené zejména na
stavbu soutěží KMK. Podrobné informace byly rozeslány na oblasti, které mají účastníky za
svou oblast doporučit.
5. VV ČJF jmenoval na základě žádosti oblasti ing.Vladimíra Zvěřinu národním rozhodčím pro
parkurové skákání.
6. VV ČJF neschválil jmenování paní Martiny Jánošíkové národní rozhodčí pro parkurové
skákání, v praxi chybí 2 odsoudcované závody, které je třeba doplnit. Poté může být
M.Jánošíková jmenována.
7. VV ČJF projednal zápis ze skokové komise 11.1.2013.
Drezura:
1. Manažerka informovala o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z 10.1.2013.
2. VV ČJF projednal návrh drez.komise na rozdělení peněžních prostředků na výjezdy 2013 a
návrh kvalif.kritérií pro účast na zahraničních výjezdech 2013. Schváleno VV ČJF. (příloha)
3. Drezurní komise vypsala novou drezurní úlohu určenou k ZZVJ-D a opět žádá VV ČJF, aby
úlohu projednal a schválil, aby byla u ZZVJ-D používána nová úloha. Schváleno VV ČJF. Při
ZZVJ-D se NEBUDE jezdit úloha Z1, ale nová speciální úloha. Podmínky ZZVJ-D začínají
platit od 1.1.2013 a jsou uveřejněny na webu ČJF.
4. Manažerka informovala o školení drezurních rozhodčích (specialistů) s dánskou lektorkou
M.Peutz-Vegter (9.-10.2.2013) Přestože celkový nově upravený systém vzdělávání se
vypracovává postupně pro všechny disciplíny a má začít platit od 1.7.2013, manažerka
upozorňuje, že školení je důrazně doporučené pro special.rozhodčí pro drezuru. V podmínkách
doškolování drezurních rozhodčích dojde ke zpřísnění (školení min. 1x ročně) a absolvování
výše jmenovaného školení se v budoucnu bude započítávat do refreshing, jehož účinnost se
předpokládá od 1.7.2013. Kromě tohoto školení proběhne v únoru a březnu i řada školení pro
drezurní rozhodčí a drezurní národní rozhodčí a všechna tato školení se budou započítávat do
refreshingu pro rok 2013. Seznam a termíny školení budou vyvěšeny na stránkách
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www.drezura-cjf.cz a přímo budou zaslány rozhodčím, kteří vyplnili dotazník DK a zařadili
se tak do adresáře DK pro aktivní rozhodčí.

5. VV ČJF schválil na návrh ing.Metelky pravidla Severočeského drezurního poháru 2013.
6. Rozpis CDI Brno 2013 byl odeslán na FEI ke schválení.
7. VV ČJF jmenoval Renatu Vikartovou specializovanou rozhodčí pro drezuru na základě žádosti
oblasti a souhlasu manažera.
8. Manažerka informovala o revizi pravidel + všech drezurních úloh. Vzhledem k množství chyb
žádá ČJF o dodání všech platných úloh ve wordu, tak aby mohly být opraveny. Bohužel
některé stále platné ale starší úlohy jsou pouze ve formátu pdf. VV ČJF schválil, že všechny
úlohy budou zadány k přepracování panu Bc.Wagnerovi. Celkové náklady na přepis / konverzi
všech úloh do wordu a excelu nepřesáhne 6000,- Kč. Bude zaplaceno z centrálního rozpočtu
ČJF.
9. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 10.1.2013
Všestrannost:
1. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 30.11.2012
2. ing.Theimer informoval o jednání v Maďarsku, které se týkalo mezinárodního seriálu závodů
všestrannosti. Do projektu se zapojily federace CZE, SVK a HUN. Prozatím se nezapojila
AUT NF. Za ČJF se účastnili ing.Theimer, ing.Klauz a J.Grodl. V každé zemi budou jedny
závody, finále 2013 se bude konat v Maďarsku v Bábolné. Ještě není definitivně stanoveno
datum a místo českého kola – urči komise.

Spřežení:
1. Manažer informoval o jednání komise 15.1.2013 (zatím nebyl v době VV k dispozici).
2. Přeložená pravidla budou dodána do konce ledna 2013 – J.Pavel.
3. Manažer pozval členy VV ČJF na galavečer spřežení v Humpolci 23.2.2013
4. Rozpis na CAI Kladruby byl odeslán ke schválení na FEI.
5. Komise provedla inventuru majetku, který má disciplína ve správě. I.Hrdličková doručí zápis
na ČJF.
6. Komise plánuje na jaře seminář k pravidlům spřežení, včetně přednášky Dr.Přikryla o
veter.záležitostech. Komise dále plánuje soustředění repre kádru s H.P.Reuschlinem, také
v jarních měsících.
7. Manažer žádá VV o schválení účasti všech stávajících C a I rozhodčích FEI na kurzu 1.3.3.2013 v Ebreichsdorfu. Z rozpočtu ČJF bude hrazen vstupní poplatek.
Pony:
1. Ing.Theimer předal anketní lístky ke galavečeru pony.
2. Úpravy pravidel pony 2013 byly zaslány 16.1.2012 ing.Metelkovi.
3. Měření pony: SCHČT smluvil novou spolupráci s inspektory chovu. Měla by vzniknout
samostatná smlouva, kterou by se vymezovalo meření KVH. Znění vypracuje Mgr.Perníčková
ve spolupráci s GS.
4. VV ČJF projednal zápis z pony komise 24.11.2012
5. Stylový šampionát pony poběží i v roce 2013. Přípravu má na starost ing.Mestenhauser a
finále proběhne při MČR pony 2013.

Voltiž:
1. VV ČJF schválil účast D.Blažka na FEI kurzu v Budapešti 14.-17.2.2013. Z rozpočtu ČJF
bude proplacen vstupní poplatek.
2. VV ČJF projednal návrh ing.Theimera. Návrh se týká podmínek pro výběr nového manažera
voltiže. Schválené požadavky budou zveřejněny na webu ČJF.
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3. Komise má zájem o účast stewardů na mezinárodním školení, pokud FEI vypíše termín v roce
2013.
Všechny disciplíny:
- VV ČJF projednal STP 2013. Případnou opravu dle připomínek a dotazů zajistí
s manažery disciplín ing.Theimer.

Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 5.12.2012
2. VV ČJF projednal návrhy komisí disciplín na oceněné při výročních cenách ČJF v Radiopaláci
a rozhodl o oceněných ve všech kategoriích. Předáno J.Malinovskému.
3. J.Malinovský informoval o možnosti získat další TV záznam z CVI Lipsko 2013, z jízdy
Lukáše Kloudy. VV ČJF schválil nákup záznamu, do výše cca 100 EUR.
4. J.Malinovský informoval o jednání s Českou televizí o fin.podmínkách záznamů pro rok 2013.
ČT bohužel ještě nemá hotový rozpočet 2013, tedy zatím není možné dojít ke konkrétní
dohodě.
5. J.Malinovský odevzdal na sekretariát ČJF na CD tiskové zprávy za rok 2013 – celkem 55
zpráv.
6. VV ČJF projednal žádost M.Skřivanové o výjimku. M.Skřivanová žádá, aby mohla absolvovat
zkoušky rozhodčích v Brně před tím, než bude mít splněnou praxi. Licenci rozhodčího obdrží
až po splnění a doložení kompletní praxe. Schváleno VV ČJF. Zajistí sekretář oblasti.
7. Dr.Říhová dostala upozornění, že se konají kurzy „cvičitelů“ v JČO. Je to již několikátý případ
použití klamavého názvu rekvalifikace. Většinou bývá kurz nazvaný jako rekvalifikace
Instruktor turistických jízdáren. Rekvalifikační kurz může pořádat každé vzdělávací středisko,
které má akreditaci MŠMT, nicméně protože se v případě tohoto kurzu nevyžadují ani
základní podmínky ČJF není možné, aby pak absolventi obdrželi cvičitelskou licenci ČJF.
Dr.Říhová navrhuje vyvolat jednání s MŠMT, protože jednak název „cvičitelský kurz“ lidi
mate a účastníci se pak mylně domnívají, že jim bude vydána licence ČJF. Kromě toho není
možné, aby dále cvičil a vzdělával jezdce někdo, kdo nemusí splnit ani ZZVJ, tedy základní
jezdeckou kvalifikaci. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kurzy instruktorů turistických
jízdáren nejsou zaštítěny ČJF a není možné na ně navázat dalším vzděláváním. VV doporučuje
všem uchazečům v systému vzdělávání ČJF ověřit si před nastoupením do kurzu, zda jde
opravdu o kurz pod záštitou ČJF. GS bude kontaktovat MŠMT.
8. VV ČJF projednal žádost oblasti F o jmenování lektorů na jarní školení rozhodčích (lektoři:
Z.Beneš, ing.Metelka, ing.Pecháček). Dále se ČJF dotazuje na podmínky pro školení a
zkoušky stavitelů. Odpoví ing.Říhová – školení a zkoušky by měly probíhat až dle nových
podmínek v souladu s kategorizací stavitelů a to od 1.7.2013.
9. VV ČJF schválil účast B.Rejnka na semináři bezpečnostních komisařů všestrannosti – 26.27.1.2013 v Římě.
10. Sekretariát ČJF obdržel dotaz M.Perníčka, zda ze seriálu Stylových soutěží 2012 existuje
nějaký metodický materiál, fotodokumentace apod. Takový materiál nemá sekretariát
k dispozici. ČJF může na vyžádání doložit použití finančního daru dle účetních dokladů.
11. Drezurní jezdci, kteří se mají jako výherci seriálu Wintermuehle Junior a Pony, účastnit stáže
v Německu mají kontaktovat Dr.Říhovou za účelem sjednání termínu stáže.
12. Jednání výkon.výboru IGEQ proběhne v Praze, předběžný termín 8.-9.7.2013.
13. Na základě podnětů z oblastí a od skokové komise přehodnotil VV ČJF rozhodnutí, že stylové
soutěže mohou rozhodovat pouze rozhodčí, kteří absolvovali seriál seminářů v projektu Styl
šampionát v roce 2012. Tito rozhodčí budou doplněni dalšími rozhodčími na základě
nominace skokové komise.
14. Vzhledem k obrovskému množství příloh a materiálů k jednání VV ČJF, které často přicházejí
ještě v den jednání ráno, nebo odpoledne a v noci den před, schválil VV ČJF, že se na jednání
vždy budou projednávat jen ty materiály, které přijdou na sekretariát do pátku předcházejícího
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schůzi VV ČJF a to do 16.hod. To je také obvyklý termín, kdy všechny podklady hromadně
odchází ze sekretariátu členům VV ČJF.
15. VV ČJF schválil návrh ing.Metelky na nové podmínky udělování výkonnostních odznaků.
Platí od 1.1.2013 (v příloze)
16. VV ČJF schválil výši cestovních náhrad a stravného pro rok 2013 (v příloze).
17. VV ČJF projednal otevřený dopis oblasti F, k ustanovení přípravného výboru a rozdělení
oblasti.
18. VV ČJF projednal zápis z oblasti C – 12.12.2012
19. VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 28.12.2012
20. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 17.12.2012. K bodu 13) oblast by měla odevzdat
protokol o vyřazení, resp.o nefunkčnosti tiskárny. K bodu 7) oblast C, kam měl přestoupit JK
Dražka s přestupem nevyslovila souhlas, JK Dražka je tedy nadále členem oblasti B.
21. VV ČJF upozorňuje všechny oblasti, že při vyřazování nefunkční techniky z majetku je třeba
doložit protokol o tom, že vyřazený majetek je nefunkční nebo by oprava byla nerentabilní.
22. VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 7.12.2012. K bodu 7) odpoví GS.
23. VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 7.1.2012. K bodu 12/ prodej boxů – schváleno VV ČJF.
VV žádá oblast F, aby se před uskutečněním prodeje spojila s D.Denkovou.
24. VV ČJF projednal zápis z oblasti V – 12.12.2012
25. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 10.12.2012
26. VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 12.12.2012
27. VV ČJF projednal zápisy z oblasti H – 15.10. a 10.12.2012
28. VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 8.1.2012. K bodu 5) VV ČJF se pozastavuje nad
nesouhlasem oblasti a formulací. Nikdo z přítomných, kteří byli přítomní i na Radě 5.12. si
žádného nátlaku nejsou vědomi. Rada odsouhlasila návrh pro hobby soutěže, s tím, že
defin.znění schválí VV 16.1.
29. VV ČJF schválil výjezd ing.Pecháčka a Dr.Kolářové na zasedání EEF v Essenu 20.-21.3.2013.
30. VV ČJF nemá připomínky k výkladu LPK, systém hobby soutěží 2013 – výklad je tedy
definitivní (v příloze).
31. Dr.Říhová předložila testy pro ZZVJ-E. Vypracované ve spolupráci s komisí endurance.
Testové otázky a podmínky ZZVJ-E jsou uvedeny na webu ČJF. Schváleno VV ČJF.
32. VV ČJF projednal návrh K.Bureše online přihlašování na závody. VV ČJF vidí překážku
zejména v navrhovaném způsobu financování.
33. D.Denková informovala o předběžných rozhodnutích MŠMT o dotacích 2013. Zatím víme jen
dílčí částku, ale rozhodnutí je tak formulováno, že v jarních měsících už nemusí být výše
dotací vůbec nijak navýšena ze státního rozpočtu. Prozatím přidělené částku jsou natolik nízké,
že by nemohly pokrýt ani část nákladů, na které jsou určené.
34. D.Denková informovala o předání programů Efipro všem sekretářům, doklady za leden 2013
už musí být zpracovány v programu Efipro.
35. Ke dni 16.1.2013 chybí na sekretariátu ČJF doklady za 12/2012 od oblastí: G, H, F
36. Termíny jednání VV: 20.2.2013, 18.3.2013 (pondělí), jednání Rady: 27.3.2013
37. Termíny konferencí oblastí: 15.2.2013 oblast G (ing.Pecháček, ing.Metelka), 16.2.2013 oblast
E (D.Denková), 16.2.2013 oblast F (ing.Theimer), 17.2.2013 oblast L (ing.Theimer),
23.2.2013 oblast K (D.Denková), 25.2.2013 oblast A (ing.Pecháček), 9.3.2013 oblast B
(Dr.Říhová), 9.3.2013 oblast V (ing.Metelka). Termíny z oblastí C a H zatím nebyly hlášeny.

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50
1/13

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22.9.2010

Ing.Theimer, manažer skoky, ing.Metelka

20.2.2013

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe

8.8.2012
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Stav plnění

Úkol trvá
Úkol trvá

1/18

2/18

D.Říhová, ing,Metelka

20.2.2013

Zpracovat výstup/materiál ze Stylšampionátu a školení styl.roz.

16.1.2013

Dr.Říhová

20.2.2013

Zavedení emailového spojení – ing.Metelka

1.1.2013

Úkol trvá

Částečně splněno

Ing.Metelka
3/18

Nové podmínky výk.odznaků

16.1.2013

Splněno

Ing.Metelka
4/18

Vypracovat návrh STP 2013 na základě podkladů z komisí

16.1.2013

Splněno

GS, ing.Theimer
Úkoly z 19.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/19

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel

Stav plnění

20.2.2013

GS
2/19

Odpověď zápis obl.F 7.12. bod 7) centrála

31.1.2013

GS
3/19

Prodej boxů oblast F (spolupráce, kontrola)

20.2.2013

D.Denková, OV

Přílohy:
-

Náhrady cestovného a stravného 2013
Podmínky udělování výkonnostních odznaků – platné od 1.1.2013
Výklad k hobby soutěžím 2013
Tabulka kategorizace skokových závodů – platná od 1.4.2013
Systém rozdělování fin.prostředků a kriteria pro účast na výjezdech na CDI – 2013
Zápis ze skokové komise – 11.1.2013
Zápis z drezurní komise – 10.1.2013
Zápis z komise všestrannosti – 30.11.2012
Zápis z komise pony – 24.11.2012
Zápis z oblasti B – 17.12.2012
Zápis z oblasti C – 12.12.2012
Zápis z oblasti E – 8.1.2013
Zápisy z oblasti F – 7.12.2012 a 7.1.2013
Zápis z oblasti G – 12.12.2012
Zápisy z oblasti H – 15.10.2012 a 10.12.2013
Zápis z oblasti K – 28.12.2012
Zápis z oblasti L – 10.12.2012
Zápis z oblasti V – 12.12.2012
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